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REGULAMIN KONKURSU  „Ale ciacho- skoroszyckie wypieki” 

Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. „Ale ciacho-skoroszyckie wypieki”. 

Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury Gminy Skoroszyce z siedzibą w Sidzinie Plac 

Elsnera 16 , 48-320 Skoroszyce. Partnerem projektu jest Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich      

z Sidziny. 
 

CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest: 

1. Kultywowanie i upowszechnianie tradycji sporządzania oraz przygotowania wypieku ciast.  

2. Prezentacja najlepszych i najsmaczniejszych ciast. 

3. Promocja produktów lokalnych m.in. konfitury gruszkowej, miodu z pasieki. 

4. Integracja oraz dobra zabawa. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie  województwa opolskiego.  

2. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie amatorzy. 

3. W konkursie może wziąć udział maksymalnie do 25 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.                                 

W przypadku wpłynięcia większej ilości zgłoszeń organizator może podjąć decyzję                                     

o zwiększeniu liczby uczestników. 

4. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dokonać na podstawie Kart zgłoszeniowych uczestnictwa      

w konkursie „Ale ciacho- skoroszyckie wypieki”- załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz 

dostarczenie jej w zamkniętej kopercie do Ośrodka Kultury Gminy Skoroszyce Plac Elsnera 16, 48-320 

Skoroszyce w terminie do 9 października 2018 r.  do godz. 18.00. 

5. Zgłoszenia można również dokonać elektronicznie  poprzez wysłanie Karty zgłoszeń na adres e-mail 

okgs@skoroszyce.pl 

6. Każdy uczestnik, który zgłosi się do konkursu otrzyma od Organizatora słoiczek konfitury gruszkowej       

i miodu. 

7. Organizator na prośbę uczestnika konkursu może zrezygnować z przekazania podstawowych 

produktów tj.: konfitury gruszkowej oraz  miodu. Wszystkie koszty związane z zakupem produktów        

w całości pokrywa uczestnik. 

8. Koszt dojazdu na miejsce konkursu,  produkty do przygotowania ciasta- I etap, pozostają  w gestii 

uczestnika konkursu (oprócz konfitury gruszkowej oraz miodu).  
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9. Uczestnicy konkursu na bazie otrzymanych produktów przygotowują dowolne ciasto, które w dniu 

14.10.2018 r. przywożą do Świetlicy Wiejskiej w Sidzinie, do godziny 14.30.  

10. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, 

nazwisko, adres, telefon) oraz na rozpowszechnieniu wizerunku (dokumentacja fotograficzna, film). 

11. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte                                       

w Regulaminie. 

 

 

PRZEPROWADZENIE KONKURSU 

 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 14 października 2018 r. o godzinie 15.00                                      

w Świetlicy Wiejskiej w Sidzinie. 

2. Konkurs będzie realizowany w dwóch etapach: 

- pierwszy etap konkursu  będzie polegał na przywiezieniu gotowego dowolnego wypieku,              

w którym musi znaleźć się konfitura gruszkowa oraz miód. Konfitura gruszkowa może być 

dodatkiem do ciasta, natomiast miód musi znaleźć się w wypieku. Komisja konkursowa wybierze     

4 najlepsze ciasta, natomiast publiczność wśród pozostałych  wybierze dodatkowo 1 ciasto. 

Wyłonione przez  Komisję  i publiczność wypieki przechodzą do II etapu. 

- II etap konkursu polegać będzie na upieczeniu ciasta z przygotowanych produktów zgodnie                     

z otrzymanym przepisem. 

Czas do dyspozycji  uczestników konkursu na realizacje I  oraz II etapu wynosił 3 godziny. 

Organizator może skrócić powyższy czas jeżeli  uczestnicy II etapu zakończą zadanie wcześniej. 

3. Osoby, które będą brały udział w II etapie,  produkty do wypieku otrzymają od Organizatora  i będą 

musiały upiec ciasto na miejscu. 

4. Wszyscy uczestnicy konkursu muszą być przygotowani na to, że mogą dostać się do II etapu. Każdy 

uczestnik powinien mieć: mikser, miski, łyżki, szpatułki ttp. 

5. Organizator podczas II etapu zapewni: piekarnik do wypieku ciasta, blaszkę, produkty, przepis. 

6. Organizator zapewnia dostęp do wody bieżącej. 

OCENA WYPIEKU 

1. Komisję konkursową powołuje Organizator. 

2. Członkowie Komisji Konkursowej oceniając wypieki I i II etapu będą kierować się następującymi 

kryteriami: 

 Walory smakowe (1-5 punktów) 

 Estetyka wykonania (1-5 punktów) 

 Oryginalność i pomysłowość (1-5 punktów) 

3. Ocena Komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

4. I, II etapie wygrywa ciasto, które otrzyma najwyższą liczbę punktów przyznaną przez Komisję 

Konkursową. W przypadku, gdy taką samą liczbę punktów otrzymają dwa lub więcej ciast, głos 

rozstrzygający należy do Przewodniczącego Komisji. 
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5. Rozstrzygnięcie konkursu  oraz wręczenie nagród nastąpi 14 października 2018 r. 

NAGRODY 

W I etapie konkursu wszystkie wypieki, które wezmą udział w konkursie otrzymają nagrodę rzeczową.        

W II etapie konkursu  zostaną  przyznane nagrody rzeczowe za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. 

Dodatkowo Komisja Konkursowa może przyznać wyróżnienie. 

 

 

 


